
 

 

 دانشگاه علمي تئهي اعضاي مطالعاتي فرصت دوره از استفاده دستورالعمل

 (علمي هيئت اعضاي استخدامي نامه آئين 34 ماده 2 تبصره )موضوع

  

 : مقدمه

 پژوهشي و علمي دستاوردهاي از  با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت الزم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 مطالعاتي فرصت از استفاده دستورالعمل ، حاصله وتجارب اطالعات تبادل و انتقال و پزشكي علوم هاي عرصه در نوين دانش با آنها آشنايي و

 دانشگاه تدوين گرديد . هيئت علمي اعضاي

 اين از توانند مي دانشگاه پژوهشي يا آموزشي پيماني و آزمايشي رسمي قطعي، رسمي وقت تمام استادياران دانشياران، استادان، (1 ماده

 مداوم خدمت سنوات سال 5 حداقل ازاء به دوره از استفاده.نمايند استفاده ماه 12 حداکثر و ماه سه حداقل نوبت هر در دوره

 .است پذير امكان علمي هيئت

 دانشگاه بورس شوراي تصويب صورت تواننددر مي متقاضيان ٪25در موارد خاص و به منظور پيشبرد اهداف دانشگاه، تا سقف  -1تبصره

 .نمايند استفاده فرصت اين از مداوم خدمت سال 3 از پس

 به بوده،  ارج از کشور جهت انجام دوره قابل قبول است که مورد تاييد دانشگاهخ يا داخل در ميزبان بعنوان اي موسسه يا دانشگاه (2 ماده

 .يابد دست ، نيست آن به دسترسي امكان وي دانشگاهي منطقه در که تحقيقاتي و فني ، علمي موضوعات به بتواند متقاضي که نحوي

در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي درخارج از کشور، صالحيت کشور و واحد ميزبان ، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي  -2 تبصره

 ميبايست درمرحله اول به تصويب شوراي دانشكده و يا مرکز تحقيقاتي مربوطه و پس از اعالم مراتب به تاييد شوراي بورس دانشگاه برسد.

ر گروه آموزشي مربوطه و تاييد مدي نظر کسب از پس کشور از خارج مطالعاتي فرصت دوره از استفاده جهت متقاضي خواست در (3 ماده

رييس دانشكده و يا مرکز تحقيقاتي براي بررسي کارشناسي به حوزه روابط بين الملل دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در شوراي بورس 

 اعالم خواهد شد. دانشگاه به دانشكده و يا مرکز

اولويت بندي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي براساس تعداد متقاضيان و نياز دانشگاه به دوره مربوطه توسط شوراي بورس  -3 تبصره

 دانشگاه انجام خواهد شد.

استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي منتهي به اخذ مدرک  -4تبصره

 دانشگاهي نمي باشد.

گاه علوم زپشکي  ماني تهرانو خدمات بهداشتي، رد دانش
گاه  معاونت بین الملل دانش

 

 

 



 

 

ه به مدت سه برابر زمان استفاده مطالعاتي خارج از کشور به موجب سند رسمي تعهد مي نمايد ک فرصت از استفاده قبال در متقاضي (4 ماده

زينه ريالي که قرار است در طول هدوره در دانشگاه خدمت نمايد. به منظور حسن اجراي اين تعهد، متقاضي ميباِست به ميزان دو برابر کل از 

 .بسپارد تعهد سفته سپردن صورت به  استفاده از دوره براساس اين دستورالعمل دريافت نمايد،

ل پرداخت خواهد بود به قاب دوره فرصت مطالعاتي خارج کشورميزان مقرري )حق ماموريت( که براي استفاده کننده از  ( 5 ماده

   شرح ذيل است:

 ریال 000/000/500/1: ( ماه 6تا  ماه 3 ) :استراليا و اقيانوسيه  –افریقا  –اروپا  –امریکاي شمالي  کشورهاي 

 ریال 000/000/000/2ماه(:  12تا ماه  6)                                                                                                  

 ریال 000/000/800: ( ماه 6تا  ماه 3 )                                                                             : سایر کشورها

  ریال 000/000/000/1ماه(:  12تا ماه  6)                                                                                                  

 

جبور به سفر به کشور ثالث مبه آن دسته از اعضاي هيات علمي که داراي مصوبه شوراي بورس دانشگاه هستند و براي اخذ ويزا  -5تبصره

 000/000/100مبلغ  ،انشگاهدهمسايه( مي باشند، با تائيد مديريت توانمندسازي بين المللي نيروي انساني معاونت بين الملل )کشورهاي 

 ريال )يكصد ميليون ريال( عالوه بر تسهيالت اشاره شده، پرداخت مي گردد.

شوراي بورس  تا سقف مصوبمابقي قبل از اعزام و  درصورت وجود اعتبارپس از اخذ ويزا و بليط،   کمک هزينه 50% - 5 – 1

 دانشگاه  با ارائه مدارک مثبته پس از بازگشت، از سوي معاونت بين الملل دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 پرداخت نخواهد شد. خارج کشور هيچگونه  شهريه اي بابت دوره فرصت مطالعاتي - 5–2-1

ک ماه از زمان تعيين شده براي در صورت لغو سفر به هر علت، متقاضي موظف است مبالغ دريافت شده را حداکثر ظرف مدت ي -6تبصره 

 بين الملل دانشگاه مسترد نمايد.معاونت شروع دوره به 

ل است و مشمو غيير موضوع تحقيق، کشور مقصد و طول مدت فرصت مطالعاتي بدون مصوبه شوراي بورس دانشگاه ممنوعت -7تبصره 

 پرداخت مقرري نخواهد بود.

آئين نامه استخدامي  37اده که از دوره فرصت مطالعاتي استفاده مي نمايند براساس م هيئت علمي اعضاي مزاياي و حقوق ( 6 ماده

 توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. هيئت علمياعضاي 

 سال قبل از فرصت مطالعاتي به صورت 5حروميت از مطب براي متقاضيان تمام وقت جغرافيايي که حداقل پرداخت حق م - 8 تبصره

 ماه با تصويب شوراي بورس دانشگاه بالمانع است. 6ممتد خدمت نموده اند تا سقف 

 

 مديريت به ماه سه پايان از قبل را خود تحقيقات و مطالعه پيشرفت گزارش موظفند مطالعاتي فرصت دوره از کنندگان استفاده ( 7 ماده

يد گروه مربوطه، مرکز تحقيقاتي و شوراي بورس دانشگاه باتاي لزوم صورت در تا نمايند ارسال سمينارها و الملل بين امور ، دانشگاهي روابط



 

 

دوره، طبق فرمت ياد شده در قسمت  نسبت به تمديد آن اقدام الزم بعمل آيد. همچنين گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي طول

 ماه پس از پايان دوره به مديريت روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارهاي دانشگاه ارائه گردد. 2مدارک ، بايد حداکثر 

 دليل هر به که مواردي رد يا و دانشگاه بورس شوراي يا و تحقيقاتي مرکز مربوطه، گروه توسط گزارشها تاييد عدم صورت در –9 تبصره

انچه گزارشهاي چن همچنين. شد دخواه محروم بعدي هاي دوره استفاده از ، باشد ورزيده استنكاف شده ياد گزارشهاي ارائه از کننده استفاده

 ننده ابالغ مي گردد.ادواري مورد تاييد شوراي مذکور قرار نگيرد ، باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي لغو و مراتب به استفاده ک

 .شود مي محسوب کننده استفاده دانشگاهي خدمت سابقه جزو مطالعاتي فرصت دوره از استفاده مدت ( 8دهما

 

ت( بعنوان يكبار استفاده از دوره ره فرصت مطالعاتي ) پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده اسدو انجام ادامه از انصراف (9 ماده

 راي بورس دانشگاه، براي وي محسوب مي گردد و وي بايد داليل انصراف را اعالم نمايد. در صورت عدم تاييد اين داليل توسط شو

 هزينه هاي دريافتي مسترد گردد.

اي بورس دانشگاه عمل و تشخيص شور هيئت علميدذکر نشده در اين دستورالعمل بر اساس آيين نامه استخدامي اعضاي ( در موار10ماده

 خواهد شد.

  

  مهم: نکات

 

 باشد. مي الس یک دانشگاه، بورس شوراي رد تصویب زمان زا دوره زا استفاده مهلت - 

 ورايش در بایست دانشگاه،مي بورس شوراي مصوبه از پس هردو مکان یا و دوره موضوع تغيير است ذکر به الزم - 

 . گردد مطرح مجددا دانشگاه بورس

 و مرخصي ،دوره تمدید از بالفاصله توانند مين مطالعاتي فرصت دوره يبرا مصوب مانز پایان زا پس افراد- 

 .نمایند استفاده آموزشي ماموریت یا

 

  

  

 

 

 

به تصویب   26/02/1400تاریخ    تبصره در 9ماده و  10این دستورالعمل مشتمل بر 

 الزم االجرا است. 01/01/1400هیئت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ 
 


